
 
Tilstede: Bjarke, Rune, Andreas, Signe, Magnus, Nikolaj, Karl, Asger 
og Thomas 
 
Ordstyrer: Rune 
 
Referent: Thomas 
 
Bestyrelsen er beslutnings dygtigt: Ja 
 
Tidspunkt for næste møde: 
 
23/05 hos Nikolaj. 
 
Sted for næste møde 
23/05 Nikolaj lægger hus til. 
 

1. Follow-up på opgavelisten: 
Signe og Magnus holder møde med Søren, ikke noget side sidst.  
 
 Rune har startet arbejdet med barsel det viser sig dog at være mere omfattende end 
forventet. 
 
Magnus, sekretær: udarbejd Skabelon til nyhedsbrev: 
Næsten færdig, Magnus laver nogle finpudsninger. 
 

2. Hvornår ønsker bestyrelsen at Pro-byg går på sommerferie? (Andreas) 
 
Samtidig med skolerne. 
 

3. Michelle penge til at dække kursus: 
 
Hvis de siger de har skrevet og ellers har afholdt de kurser de skulle, så tilbagebetaler vi 
dem. 
 
Når vi tilbagebetaler for uddannelser, så betaler vi 100% 
 
Vi stemmer om hvorvidt Michelle kan få penge tilbage fra et rutebyg kursus hun på bagkant 
spørger om vi kan betale for hende. 
 
Kurset er et hun er blevet tilbudt af DKLAF, der har ikke været nogen dialog mellem 
Michelle og bestyrelsen om det var noget hun kunne gøre igennem NKK som menigt 
medlem. 
 
Hun spørger så efter om det noget NKK vil betale for. 
 
Vi stemmer om det.  
 



3 imod. 
2 for. 
 
Det er besluttet at vi ikke tilbage betaler for dette kursus. 
  
 

4. Amager Bakke og NKK 
 
Der skal sættes permanente Quickdraws på amagerbakke, Da det vil gøre, at klatringen 
kan være åben på alle tidspunkter. 
Da der ellers er lukket for klatring i det tidsrum den normalt er åben grundet faren for tab af 
udstyr fra klatrevæggen. 
 
Lige nu er situationen den at ingen vil betale for dem. Dette skylles at Blocs/DBKK mener 
det er dem der har bygget den der skal betale og producenten mener det er Blocs/DBKK. 
 
Derfor kunne vi evt. betale dem. Det ville selvfølgelig betyde at vores medlemmer så skulle 
kunne klatre gratis på væggen. 
 
Det vil ca. koste 40 til 60 tusinde. 
 
Ved denne ændring kunne den være åben hele tiden, på den bekostning af der kun bruges 
udstyr som ikke skal tage ud af sele. 
 
Kommentar: Lad os undersøge mulighederne. 
 
Kommentar: Det giver mening at medlemmer kommer med ind over, da der her er tale om 
faciliteter et helt andet sted. 
 
Kommentar: Hvis der er tale om et engangsbeløb giver det rigtigt god mening hvis vores 
medlemmer er interesserede. 
 

 
5. Gæstebygger til BaNanna 

 
Mikkel spørger om der kan komme en gæstebygger udefra altså noget ”star power” til at 
bygge til BaNanna Open. 
 
Der stemmes om de kan få  
 
3600kr. til at få en gæstebygger. 
 
Der er enstemmigt vedtaget at BaNanna Open budgettet kan øges med 3600kr. til at der 
kommer en gæstebygger.  
 

6. Bestyrelsesweekend  
 
Juni 10, 11 og 12 
Måske kun 11 til 12 kommer an på hvor meget vi kan sætte på dagsordenen for 
weekenden. 
 
 



7. Nye madrasser, hvem har opgaven. 
 
Flip madrasser som er den producent Gubbies foretrækker ville ikke lave NKK fordi der er 
for mange hak ind mellem søjlerne. 
 
Men hvis vi laver kasser under bænkene, så vi får en lige linje lags den ene væg. 
Samt udtænker en model så vi kan fjerne den overflødige madras ved moonboardet. 
 
Så kan vi måske få Flip Madrasser med på den. 
 
Kommentar: Man kunne evt. lave det med moduler så kan spidsbelastede madrasser 
skiftes efter behov. 
 
Skift også over ved moonboardet da den også er blevet blød grundet trafikken til 
omklædningen. 
 
Nikolaj Liebach har lavet en opdateret version af klubbens vægge og madras struktur og 
sendt dem til Flip madrasser. 
 
 

8. Styregruppen for dialog- og netværksmøderne for de store og 
toneangivende klubber i Københavns Kommune onsdag d. 4. maj i 
tidsrummet 17.00 – 19.30 i “Hovedkassen” på Københavns Rådhus. (se 
mail) 
 
Magnus og Bjarke tager med. 
 

9. Frivillig fest organiseret af Bjarke. 
Fest for de frivillige i klubben, Hvis du føler dig frivillige, tidspunkt og lokation ligegyldigt 

 
10. Festudvalget vil holde fest. 

Holder fest den 23. Sankt hans 
Og en fest i august. 
 

Evt.  
 
Ny greb: 
Der kommer greb i morgen, affald derfra skal alt sammen smides i containeren. 
 
Klubværter: 
Jakob stopper nok efter sommerferien. 
 
Der skal søges en ny med det samme. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bananna vedligehold: 
 
Skift af quickdraws, køb dem med wire det holder bedre, få dem sat op mens vi har liften til 
BaNanna Open 
 
Hvis ikke vi kan få med Wire så skal det bare være nylon. 
 
Alt skal skiftes, p-led, slynger og karabiner. 
 

Repræsentantskabsmøde: 
 
Bjarke og Rune tager med. 
 
 

Andreas: træder ud af bestyrelsen,  
 
Asger tagger Andreas plads og er nu fuldt medlem af NKK’s bestyrelse. 
 
 
 
 
 

 


